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Cần Giuộc, ngày         tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm                                                        

77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 (02/9/1945 - 02/9/2022)

Thực hiện Thông báo số 2450/TB-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh 
Long An về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).
          UBND huyện thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 
năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -
02/9/2022) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 
ngày, ngày 01/9/2022 và ngày 02/9/2022. 

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Thông 
báo này, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ 01 ngày liền 
trước hoặc sau ngày 02/9/2022 (Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh là 02 ngày, gồm 
thứ Sáu ngày 02/9/2022 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Năm ngày 01/9/2022 
hoặc thứ Bảy ngày 03/9/2022).

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ 
trang, doanh nghiệp và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/8/2022 đến 
hết ngày 02/9/2022.

3. UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện treo cờ Tổ quốc dọc 
các tuyến lộ chính trên địa bàn mình quản lý, kiểm tra lại các khẩu hiệu, panô 
tuyên truyền, chỉnh trang cờ tại các cổng ấp, khu phố văn hóa, bố trí trang trọng, 
tránh qua loa, hình thức, thông báo trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn, ấp, khu 
phố cho nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn treo 
cờ Tổ quốc trong thời gian nghỉ lễ; thành lập Tổ vận động và kiểm tra việc treo 
cờ trong nhân dân đạt 100% kết hợp vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi 
trường, phân loại xử lý rác tại nguồn và xử lý chất thải rắn theo đúng quy trình; 
làm việc các  đơn vị thu gom, vận chuyển rác tổ chức thu gom rác theo lịch, đồng 
thời có kế hoạch tăng cường thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh làm 
ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường công cộng; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi 
trường. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tổ chức tổng vệ sinh ở từng 
nhà, ngõ, hẻm, khu phố, đường giao thông nông thôn ở địa bàn dân cư, các công 
trình công cộng, nơi công sở, các di tích cấp tỉnh, cấp Quốc gia, công trình văn 
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hóa, nhà che bia liệt sĩ, trường học, Trạm y tế,… tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. 
Kiểm tra lại việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc đảm bảo trang trọng theo quy 
định. Thực hiện bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc, 
phục vụ tốt nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu 
vui chơi công cộng trên địa bàn.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân 
công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực để thực hiện 
nhiệm vụ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

5. Đội kiểm tra liên ngành về Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện, 
Đội kiểm tra liên ngành 814 các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hoạt động các cơ sở 
kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông.

6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh phối hợp với UBND thị 
trấn Cần Giuộc thường xuyên kiểm tra lại các trụ cờ, trang trí khẩu hiệu, cờ tại 
trung tâm huyện, panô hoa, khẩu hiệu tuyên truyền, chỉ đạo Đài truyền thanh các 
xã, thị trấn tiếp âm hệ thống truyền thanh huyện và thông báo việc nghỉ lễ, treo 
cờ Tổ quốc trong nhân dân và vệ sinh môi trường trên hệ thống truyền thanh cơ 
sở để nhân dân thông suốt thực hiện.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi 
trường các xã, thị trấn, kịp thời nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị thực hiện dọn dẹp 
vệ sinh môi trường đối với các trường hợp chưa đảm bảo. 

8. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện cho UBND huyện.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tuyên 
truyền trong đoàn viên, hội viên gương mẫu tham gia hưởng ứng tích cực và vận 
động người dân cùng tham gia việc treo cờ nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và giữ gìn vệ 
sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:  
- TT. HU, TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;
- Các công ty, doanh nghiệp;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                  Đào Thị Ngọc Vui
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